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 شنـاختی فصـلنامة ادبیات عــرفانـی و اسطـوره
 (114تا  121)از صفحه  49 تابستانـ  14 ـ ش 11س 


علتزنانویوبازتابآندرروانشناساسطوره

 سازوزنانحماسهبانوانزدیایمنفکردیرو
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نور امیدانشگاه پ یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد –نور امیدانشگاه پ یفارس اتیکارشناس ارشد زبان و ادب  

 

 

 چکیده

بوده است  یو یها و آرزوها است که بازتاب دهنده آرمان نیبشر نخست یذهن قتیحق  اسطوره

ها  که در اسطوره یا است. بعد آرمانخواهانه افتهیهم در اشکال مختلف بازتاب  یو تا زمان کنون

خارج شود و به صورت  یعاد یکه قهرمان از صورت موجود بشر شود یاست سبب م یمتجل

نهفته است  ییبانو خدا یالگو کند. در درون هر زن کهن دایپ یقدرتمند تجل داتو موجو زدانیا

او است. پژوهش حاضر که با  یها و مظهر آرمان دهد یکه خلق و خو و رفتار او را جهت م

از منظر کاوش  کند یاست، تالش م افتهیسامان  یا و مطالعه کتابخانه یفتوصی – یلیروش تحل

 .دیثر در رفتار زنان قهرمان را بازنماؤم یالگوها هنک ،یمادرشاه یها اسطوره
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مقدمه

ها  فرهنگ ملت دانش و ةمقوالت در گستر نیتر وناشناخته نیتر از پر راز ریاساط

را  یباورها واعتقادات هر قوم ،یاز فرهنگ باستان یبخش و شوند یقلمداد م

است  بوده پی الگوییهمواره در طول تاریخ در  یانسان باستان». دهند یم لیتشک

 ییاز آن را به صورت الگو یو بخش ،آن را سرمشق زندگی خود قرار داده و

گاه به صورت  ها . این نمونهداده است یجا ناخودآگاه خود ریدلخواه در ضم

صورت  کند و به هایی در اعتقادات و باورهای یک قوم تبلور پیدا می اسطوره

 نی. از جمله ارندیگ یو مورد ستایش و عبادت قرار م آیند درمیخدایانی بزرگ 

به الهه مادر )دئنا( الهه  توان یم یا ها در مورد زنان اسطوره تقدسات و پرستش

 (29: 1111ستاری ) «اشاره کرد. (تایناه( و الهه دختر  )آیتیهمسر )آرم

 رخ ات،یو پاسدار ح دگاریآفر یها الهه در خاورمیانه الهگان عمدتاً به صورت

عنوان  هو ب اتیمجرد، بلکه در بطن ح یها نه بصورت موجودات اند. الهه دهنمو

فداکار  یعنوان اشخاص ههم در امر آموزش و هم ب د،یتولهم در امر  ،از آن یجزئ

 ،یاز اسرار زندگ یاریبر بس شانیها  یآگاه لیاند و به دل و محترم شناخته شده

  در پیوندند. بودنشان، با خاک ندهیزا لیند. آنان به دلا هحالت تقدس به خود گرفت

روان انسان را در  یها وناشناخته ها یدگیچیاز پ یاریبس أمنش دیجد یروانشناس

. آنچه ذهن کند یجو مو را آن در ذهن جست ریثأو ت داند یم« کهن یالگوها»

 ایآگاه  ری، در ضماست هزاران سال برداشت کرده یاجتماع راثیاز راه مانسان 

 است.  ه بود رگذاریتاث زین ویناخودآگاه 

 انیکه م یعیطب یها پدر بود؛ شباهت آسمان مادر و نیزم یریاز نظر انسان اساط

از آنها سرچشمه  اتیچرا که ح ؛داد وندیهر دو را به هم پ ،بود نیمادر و زم

از آنها بود و رفع  شیانسان داشتند، رو یبرا یو هر دو آغوش گرم گرفت یم

. شود یم زنان فراهم  یمادرشاه ةنیزم یاحوال نیانسان با آنها. در چن هیاول یازهاین
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 گاهیجا ،یدار ه نظام برد شیدایو پ یپدرساالر ای یشاه بعدها با آمدن دوران پدر

 و انیبروز طغ یها نهیو زم کند یم دایتنزل پخود  یزن از مقام اول اجتماع

چند که  هر د؛یآ یوجود م هقدرت ب ةشدن از منص ندهرا به اعتراض به او یسرکش

 اند دوشادوش مردان شرکت داشته ها تیبشر، همواره زنان در فعال خیدر طول تار

وکارزار  شهیاند دانیزنان وارد م ،مانند یباز م شهیگاه که مردان از اند و آن

 . ندیگشا یها را م و گره شوند یم

 ؛دهند یکه رفتار و عواطف زنان را شکل م اند یمقتدر ونامرئ یروهاین بانوان زدیا

 یروهایآنها را بشناسد ون دیبرخوردار است که با ییبانو از موهبت خدا یهر زن

 فعال خود را فعال وشکوفا کند. ریمسکوت وغ

، ای توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه با روش است که نیبر ا یمقاله سع نیا در

را  خیاز تار شیزنان در اعصار پ یو فرهنگ یاسیو س یاجتماع یها تیموقع

آنها  یکارآمد باطن هایرویآنان و ن شتریبه شناخت ببررسی کنیم تا از این رهگذر 

بانو( و  )پهلوان زیبانو آرتم یاز زندگ یا  هخالص یادآوریبا  نی، وهمچنیابیم  دست

 .میبپرداز یآنان در زندگ یمنف کردیعلل رو ( بهزدبانوی)پهلوان وا سیم رایسم

 

 اسطوره

 یا اسطوره یها هیما از نمادها و بن ییگشا با کندوکاو در جهان اسطوره و راز

 یآدم تیآن بخش پنهان شخص هیو برپا میازی  بشر دست یکاو به روان میتوان یم

او که  تیاز شخص یبه بخش و میاو را واکاو رونیشناخته درون و ب  نا یایو دن

. پس با شناخت میابی رافاست، اش  شکل گرفته نشیارتباط با جهان آفر یبرا

وپهلوانان و  انیمطالعه تبارنامه خدا ای یشناس زدانیاسطوره و منشأ آن به واسطه 

 یانسان باستان یو اجتماع یفرهنگ یاز زندگ ییها عالم، گوشه یحوادث حماس

 .شود یروشن م یکه در ابهام است، بر انسان امروز
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اند،  باره مفهوم اسطوره مطرح کرده در یمتفاوت یها هیجهان نظر شمندانیاند

معتبر  یتمدن انسان یعنصر اساس کیشناسان اسطوره را به عنوان  جامعه نیهمچن

 و یشناس مردم ،یاجتماع یها دانش انی. در مکنند یدانسته و بدان استناد م

اقوام گوناگون جهان و  ریبه شناخت اساط گرید یها از دانش شیب یشناس روان

 اند. آنها پرداخته تیساختار و اهم لیوتحل هیتجز

اساطیری  یها تیشخص رایز ؛است قتیحق انگریمقدس و ب ییاسطوره ماجرا

 ةاز زمر اتیها و روا سرگذشت نیاند و در نظر اهل اعتقاد ا برتر از انسان شهیهم

  آمال ینیو تجسم ع یبشر اتیح خیدرتار یفرد منحصر به یها قتیحق ؛اند قیحقا

بشر و تکامل شعور  یها در بستر تحوالت فکر او. در اصل اسطوره یآرزوها و

طول  ها در بزرگ ملّت یها آرمان انگریب واند  نقش بسزایی داشتهاو  یاجتماع

 .اند بوده خیتار

فرشتگان،  زدان،یا ةدربار نیجلوه نماد ای تیعبارت است از روا اسطوره»

خود  ریقوم به منظور تفس کیکه  یشناس جهان یو بطورکل یعیموجودات فوق طب

است که خاستگاه انسان را به  نیکننده ا انیاسطوره ب بندد، یکار م به یاز هست

 نشیب کیاسطوره  واقعکند و در  تیاو را در جهان تثب گاهیو جا ردیکاوش بگ

ها، معماها و  است. اسطوره همواره مملو از رمز و رازها و استعاره یشهود

به قدمت خود   یقدمت ،یساز و تودرتو یساز دهیچیپ نیاست و ا  بوده ها هیکنا

 ( 111: 1162ی )ستار« .هاست اسطوره  یداریدوام و پا یل اصلها دارد و عام اسطوره

و دوم   سوم یها سده لسوفانیدر آثار ف ریآثار مکتوب درباره اساط نیتر میقد

اسطوره در غرب  قیو شناخت دق یبررس یمشاهده شده است؛ ول الدیم از شیپ

 کردیبا رو یالدیهجدهم م ة. پژوهندگان سددیآغاز گرد یالدیهجدهم م  از سده

ة . در آغاز سدکردند یر نگاه میبه اساط  ،بود یعقالن کردیرو کیکه  انهیگرا لیتمث

به  یمهم نگاه علم  لیاز دال ؛شد ریو دگرگون به اساط یعلم ینگاه یالدیم نوزده
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بود.   یعلوم اجتماع  چون هم یعلوم انسان یها رشته یبرخ شرفتیاسطوره، پ

علم مستقل   کیرا به عنوان  یشناس نوزده، اسطوره هدر سد 1کروز شیدریفر

کرد. در  نینماد رینهاد و از اسطوره تعاب دایرا بن یرمز ای یو مکتب نماد حمطر

در  کردیرو نیآمد. ورود ا کار یرو ییساختارگرا کردیرو ستمیاواسط قرن ب

اسطوره داشت که  یادهایبن  یو کمّ یفیک یدر ارتقا ینقش اساس یشناس اسطوره

 (61: 1114ی )گودرز .است یانسان  علوم یها رشته یحاصل ارتباط اسطوره با برخ

 بانوان زدی. ارسد یم الدیاز م شیپنجم پ ةبه هزار زین رانیاسطوره در ا ةنیشیپ»
آثار و نقوش  انیمادر در م یبانو زدیا کرهی. پباشند یباور م نیا ةجلو نینخست

چند  یها نهیو ماه بر سفال دیآب، مار، خورش  نینماد یها در کنار نقش لک،یس
آن است که پرستش  انگریب ها کرهین پیشده است. کشف ا افتی یرانیا ةهزار سال

 رواج داشته رانیدر ا ییایقبل از ورود اقوام آر یعنی ،یاز دوران نوسنگ بانو زدیا
 یزدیا ،ستندیز یم الدیچهارم قبل از م ةدر هزار  که رانیا انیاست. پس از آن بوم 

 زدانیو ا زدبانویو به ا اند دهیپرست یم ،احشام بوده است بانیپشت  را که به نظر آنان
دوم  ةهزار  ییایآر ریاساط نیچن اند. هم اعتقاد داشته زین یبخش و برکت یکشاورز

از  یارزشمند ةنیقرار دارند که گنج یو زردشت ییترایم یها اسطوره الد،یاز م شیپ
 ( 11: 1161ی )صمد «.ندیآ یباستان به شمار م رانیا یریاساط  ثرایم

 

 ریاساط زنان در گاهیجا

مرکز، روم،  یایآس ران،یا ترانه،یالهه مادر در حوزه فرهنگ مد پرستش»

با  بانوان زدیمعتقدند که چون ا یرواج تام داشته است. برخ ونانی ن،یالنهر نیب

پدر که  انیتر بودند نسبت به خدا مردم ملموس یپس برا ،در ارتباط بودند نیزم

و  ییزا و بچه یبارور و یزیزورمند و درآسمان دور از دسترس بودند. حاصلخ
                                                           

1. Frederick Cruz 
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با آب، باران،  بانوان زدیآنها است. ا یکار شیاز زنان باردار هم خو تیحما

در  بانوان زدیاند. اکثر معابد مربوط به ا هم در ارتباط ییعشق، زناشو ها، یدنییرو

)دورانت  «.شدند شهربانوها یب یبه ب لیها قرار دارند و در ایران تبد کنار چشمه

1161 :19 ) 

. جهان در نظر اند دانسته یم مادر  یزدبانویا کی ةدیرا آفر اتیح نیالنهر نیدر ب»

سبب   نیدر نزد آنان مؤنث بود. به هم یهست ةسرچشم ده،ییزا  آنان آبستن بود نه

 ران،یبرهنه در فالت ا زدبانوانیا  کوچک یها سیتند ییدایبه خاطر پ زیو ن

 اند. داشته ینگرش نیچن اتیبه ح تنسب زین انیرانیا  فرض کرد که توان یم

زنان  یاست. در عصر مادرتبار «انیخانه خدا» یبه معنا« اندرونا» یسومر  واژه

 میتصم یهرکار یو برا اند نشسته یها م خلوت نیو خدا در ا خدا مهین

  شده لیزنان تبد یزمان، به مکان زندگ یواژه در ط نی. اما مفهوم ااند گرفته یم

، 1ننانایهمانند ا م،یقد انیابانوکه در نام اکثر خد« ننه»اسم عام  طور، نیاست. هم

  (191: 1119 ستی)بنون «.خورد یچشم م به 1تایآناه یو حت 2هورساگ نین

 

 زنان یو روانشناس اسطوره

 د،یچون فرو یشناسان ت روانیاآن نظر یو در پ یشناس علم روان شیدایپ با

و  تیبازتاب آنان در ذهن و یباستان یها در مورد اسطوره گرانیآدلر و د ونگ،ی

ها، مطالعه  انسان ریخودآگاه ضم حضور در نا افراد و یاجتماع -ی خیتار راثیم

است. از جمله  افتهی یا تازه یهاو کاربرد دیجد یها جنبه ،یا در متون اسطوره

                                                           

1. Innana   2. Ninhoorsag 

3. anahita 
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است از  یراثیما بازتاب م نیامروز یاز رفتارها و باورها یاریکه بس نیا

باور به  ای. و میا دهیو بال ستهیکه در آن نسل در نسل ز ینیدور سرزم یها اسطوره

چهره  رییتغ ،یتکامل اجتماع ندیبلکه در فرا رند،یم یها هرگز نم که اسطورهنیا

آگاه منتقل  خود از بخش آگاه ذهن به نا یچهره مرئبا پوشاندن  و دهند می

و  یفرد یو غالباً در رفتار مانند یدر آن جاودانه م یا نهیو چون گنج شوند یم

 (11و12: 1111بولن ) .ابندی یبازتاب م میمستق ریغ یا آن هم به گونه ،یجمع

 نیکه از نخست ریکب یبانو نیاول ریاز تصو یلیتحل یشناس روان که یزمان

که در  کند یاشاره م یدرون ریبه آن تصو ،دیگو یسخن م ،است یمقدسات بشر

از  یاست و بازتاب نقش  جهان وجود داشته نیروان انسان از آغاز حضورش در ا

 یرویبه ن شمنداست که انسان هو ریمادر کب زالیو قدرت ال یهست ةنیاصل ماد

  آورده است. نمایا یتیگ ةزمان حضور بر پهن نیتر میمافوق آن از قد

 کی)خدابانوان( وجود دارد. ممکن است  یا اسطوره یدرون هر زن ابعاد در

 یزنان ؛همزمان در درونشان وجود داشته باشد یخدابانوان متفاوت دیخدابانو و شا

احتماال  ای کنند یزمان با هم عمل م دارند، خدابانوان هم یتر دهیچیپ تیکه شخص

را در خود  ییبانو هر خدا تواند یم یاست. هر فرد شتریبانوان فعال درونشان ب خدا

او را  ،ینهفته است که در طول سفر زندگ یدرون یفعال کند. در وجود او رهبر

. هر زن در درون خود یک یا چند خدابانو را به صورت برجسته کند یم یهمراه

انستن بانوان و د این خدا یها و بقیه را به صورت پنهان دارد که شناختن ویژگی

آنها را  توان یوچطور م دیبه یاریش بیا تواند یم اوضاعیو در چه  کیاینکه کدام 

که از این حالت تحت سلطه بودن و  کند یبه زنان کمک م ،فعال کرد و کیتحر

و به  برگزیند یتر تر و سالم شاداب یو زندگ دیبودن بیرون بیا« انسان ،یءش»

 یتر سالم زنان کامل و بالغ وبا  یکه در زندگ دهد یرا م امکانمردها هم این 

 . پیوند یابند
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 ختنیگام، برانگ نیفعال در درون است. دوم یبانو زدیگام، شناخت ا نینخست»

درون  یبانو به خدا یابیدست یفرد برا یدوگام از سو نینافعال است. ا یبانو خدا

ضامن حضور  ایو وجود دارد که مانع  زین یرونیب یارهایاما موانع و مع ،است

 . گردد یبانو در درون زن م یخدا

 و هر شود یمنتقل م گریبه نسل د یاز نسل یموروث یاستعدادها نکهیعلم به ا با

هر  ،دیآ یم ایبه دن یخاص یها یژگیو نهفته و و یذات یکودک با استعدادها

 یهمگون گرید یها الگو از کهن شیها ب الگو از کهن یممکن است با بعض یژگیو

آن شخص با کدام خدابانو  کهحدس زد  توان یداشته باشد که با توجه به آنها م

 ایفعال شدن و  یبرا یبستر مستعد یخانوادگ طیمح نیچن دارد. هم یستیهمز

 نیوالد تیاز کودک وترب انیبانوان است. انتظارات اطراف عدم فعال نمودن خدا

را سرکوب. فرهنگ و  یو برخ کند یم تیتقو و قیاز خدابانوان را تشو یبعض

 بانوان یعدم تبلور خدا ایو  ییو شکوفا کیتحر راست ب یگریعامل د زیجامعه ن

شده و  زیتجو یها نقش ةزنان به واسط یدر زنان. در زمان حاضر زندگ

آنان قرار  اریکه در اخت یتیعرصه فعال نیمردان وهمچن یدلخواه از سو یها انگاره

 یخاک یها قالب نی. اگردد یآنان م یرنوشت حتمس شکل گرفته و ،ردیگ یم

بانوان برجسته درون  خدا دهند، یم حیترج گرید یرا به برخ بانوان دااز خ یتعداد

همسر، مادر و  یعنیزن،  یاصل یها که مظهر نقش رندیپذ بیآنان خدابانوان آس

 زنان دارند، حذف و یبرا یشتریو قدرت ب ییکه کارا یبانوان دختر بوده و آن خدا

مورد  ،که درخدمت مردان باشند یبانوان یو آن دسته ازخدا شوند یمطرود م

 ( 2011ی )آذرل .«رندیگ یمردان قرارم یاز سو تیومرجوع رشیپذ

 دیوجود دارد که با زین یساز لحظات حساس و سرنوشت یدر زندگ شهیهم

 کی یحادثه زندگ نیتر و بزرگ نیتر یاصل ممکن استکه  یانتخاب کرد، انتخاب

 رییوسرنوشتش را تغ زداو را دگرگون سا تیکه شخص ییتا جا د،یشمار آ هفرد ب

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 111 اسطوره و بازتاب آن در روانشناسی زنان و... /  49تابستان ـ  14ـ ش  11س 

 یها به سر منزل مقصود برسد که انتخاب یدر سفر زندگ تواند یم یدهد. زن

اساس تحول باور  رایز ؛قلمداد کند یاتیح یامر یحت ایو  ردیبگ یرا جد شیخو

داشته  نیقیو قدرت نهفته در درونش  ییازن به خود و توان که یاست و زمان

. او حصار بخشد یشکل م شیخو تیکه به شخص شود یم یقهرمان، باشد

که سرسپرده و  نیا ای. و رسد یم یو به بالندگ ندشک میها را  وسلطه ها یناکام

 .رود یم نیمقهور از ب

 

 بانوان پهلوان و بانوان زدیشناخت ا لزوم

و  جادیوجود دارد که نشان دهنده وجود زنان در ا یادیجهان موارد ز خیدر تار

جامعه  یریگ در شکل یثرؤم اریاست و زنان نقش بس یجوامع انسان لیتشک

در  زین یاسیس یها انیجر یمادرمحور بودند و حت زین یاند. جوامع کشاورز داشته

زن به علت  ،یباستان یِناسش انسان ینیب جهان جوامع مادر محور بودند. در نیا

النوع مورد  عنوان خدابانو و رب و بهاست  مقدس بوده ش،یو زا یبارور تیخاص

 (سخنرانی: 1114الهیجی ) .استگرفته  میپرستش قرار 

 انیمقدس است و در آن اکثر خدا یاسطوره باستان زن موجود یایدن در»

و...  شیو زا یو کاربر یپاک لیبه دل انینث بودن خداؤاند، م نث قلمداد شدهؤم

نمونه  نی. خدابانوها اولدانستند یصفات را در زن م نیکه همه ا رایبوده است؛ ز

بلکه مادر تمام موجودات  ها، ناند. آنها نه تنها مادر انسا زن بوده صیخصا شینما

است که   بوده یانسان یها کرکیکه بشر ساخته همان پ یآثار هنر نیاند. اول زنده

. دهیچیپ یو موجود کننده هیتغذ کننده، تیبه شکل زن بودند، به عنوان حما شتریب

و  یینماد نعمت و فرمانروا م،یخ خوش یزنانه مظهر جادو یها کرکیپ یکل طور به

از  یکیپرستش الهه مادر بودند.  ادگاریو  ییقدمت مذهب بانوخدا یها نشانه
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ونوس "است، با نام  شده فتای شیاست که در اتر یکرکیپ ها، کرکیپ نیتر یمیقد

1لندورفیو
. ونوس رسد یم شیسال پ هزار پنج و ستیتا ب ی، که قدمت آن به س"

 (ی: سخنران1114ی جیه)ال« .است سراب ونوس ران،یشده در ا دایپ

 

 بانوان زدیا

 میتقس یبه دو دوره کل نه،یو نر نهیتقابل عناصر ماد ثیدوران اسطوره از ح»

أ منش نهیماد ای. در دوره اول، زن یو دوره پدرساالر یمادرساالر: دوره شود یم

دوره از  نیکه در ا زدبانوانی. اشد یبخشش و رحمت دانسته م ات،یو ح یبارور

(، چشمه )جوشش و ی)بارور نیبرخوردارند، عموماً نماد زم یقدرت فراوان

ود به و رحمت( هستند. اما با ور یو شاداب ی)سرسبز اهی( و درخت و گاتیح

 هیبه حاش زدبانوانیرا گرفتند و ا زدبانوانیا یجا «انیخدا مرد» ،یدوره پدرساالر

 (19: 1110دادگی  فرنبغ) «رانده شدند.

شناسان، خدابانوان گوناگون حدود پنج هزار سال  مورخان و اسطوره دهیعق به

با ظهور  ریکب  یخدابانو نیاند، ا بوده «ریکب یخدابانو»مرکب به نام  یوجود شیپ

 هیخدابانو تجز نیخدا و سلطه فرهنگ پدرساالر، در وجود چند مذاهب تک

: 1111)بولن  . شود یم میقسجامع او در وجود آن خدابانوان ت یها یژگیو و شود یم

11) 

 ریخ هیمردمان باستان ما یها که در اعتقادات و باور یمهم یها بانو زدیاز ا یبرخ

 عبارتند از: ، اند بوده یو برکت و خوب

ورونه زوج  -ترهیاند. م بوده  ییایاقوام آر انیخدا نیتر : از کهن2ورونه – ترهیم»

و  رانند یها م آسمان  خود را در اوج ةگردون د،یاند که با پرتو خورش جوان ییخدا
                                                           

1. Wenus of willendorf  2. Mithre-werone  
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متحول شده لفظ « مهر»کلمه  زیخر نأ. در فارسى متپوشند یرخشان م یها جامه

مهر   ةواژ که با نام میخور یبرم یاریبس یها نام  به یناشکادر عهد  .ستا ترایم

رو به گسترش  یمهرپرست  دوره نیا که در دهد یخود نشان م نی. ااند افتهی  بیترک

 است.   بوده

 کو،ین یها نده کِردِهربخش، پرو مشفق، مهربان و برکت  است یزدی: ا1هیت ناسه

 و دشمن دروغ. بایشک

: به معنی اخالص و بردباری ۲، سپندارمد )سپنته ارمئیتی( اسفندارمد ، اسپندارمد

آید و در انجمن  شمار می مقدس است. سپندارمد با نمادی زنانه، دختر اورمزد به

ند، ایزد بانوی زمین است و به چهارپایان چراگاه ینش آسمانی در دست چپ او می

  (120: 1111 رپو لی)اسماع «بخشد. می

مقدسی بوده است. سوره یا سورا  ةمعنی رطوبت، در آغاز نام رودخان: به 1،اردوی

بخش دیگر نام )اَردوی سورا آناهیتا( معنی نیرومند و پرزور دارد و آناهیتا پاکی 

دهد. این ایزد بانو با صفات نیرومندی، زیبایی و خردمندی  آالیشی معنی می وبی

چشمه حیات از وجود او زیرا  ؛آید در می زبه صورت الهه عشق و باروری نی

های باروری را که به الهه  شود. تندیس نیز می« خدا مادر»گونه  جوشد و بدین می

هایی از آن در تپه سراب کرمانشاه و با قدمتی در حدود  مادر موسومند و نمونه

است تجسمی از   دست آمده های ناحیه شوش به )نه هزار سال ق. م( و در کاوش

او همتای ایرانی آفرودیت، الهه عشاق  » (191: 1119)بنونیست  ند.دان بانو می ایزد نای

  (همانجا) «.رود شمار می و زیبایی در یونان و ایشتر الهه بابلی، به

                                                           

1. Nasetiye  2. Spenta-armaiti 

3. Ordou 
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ایزد بانویی است که نماد « اشی خوب»به معنی یا ارد )اهریشونگ(: ۱اشی»

اند که  شمار آورده توانگری و بخشش است او را دختر اورمزد و سپندارمد به

 بخشد.  برد و خرد و خواسته می ها می پیشرفت و آسایش به خانه

دهد که راه  ایزدبانویی که مظهر وجدان است و به آدمیان نیرو می :۲)دئنا( دین

اشی به شمار   او را دختر اورمزد و سپندارمد و خواهر ایزد .زیننداهورایی را برگ

 پل چینود است.  بر اند. نقش اساسی او آورده

 زدیهمراه و دوست. ا یگرامى، به معنا عنىی هیشی: با لقب ا1منیریا رمان،یا

از  شیآرامش است. او پ یةدرمان و داروهاى شفابخش و ما ةازدواج، آورند

 . دیآ یم نیآز به زم ویبراى نابودى د بهشتیبه همراه ارد زیرستاخ

است.  انیو جهان انینویم ی. او راهنماکیدادگرى، ملقب به ن بانوى زدی: ا۴ارشتاد
و  ندهی. او فزاگذرانند یترازو م ةروانها را از پل نیدر روز واپس ادیاو به همراه زام

 . آالله گل مخصوص اوست. جهان است. همکار امرداد امشاسپند است ةپرورانند

 شده است.  فیتعر بایاندام و ز و قدرت که با صفت خوش روین زدی: ا۵َمَها

و از همکاران  نندهیسالمتى، خوشى و ترقى و ملقب به دورب بانوى زدی: ا6سوك
نخست به سوک منتقل  ،رسد یبه مردمان م زدانیکه از ا یا یکی. هر نباشد یمهر م

به سپهر و سپهر به  تیو آناه تیو ماه به آناه دهد یو او آن را به ماه م شود یم
  (11: 1111 یوسفی).« کند یجهان ارزانى م

                                                           

1. Ashi   2. Daena 

3. eriyaman  4. Areshtad 

5. Aimee  6. Sook 
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 دهند؛ یهم انجام م گرییکارهای د زدانیاز ا یباستان، برخ انیرانیبه باورِ ا»

را که موجب  یشیآال یازدواج و عشق ب تیمسئول تایآناه زدبانوییچنانکه ا

 یباستان، قدرت انیرانیآب ا زدانی. اردیگ یبرعهده م شود، یخانواده م لیتشک

که  یمعن نیاست؛ به ا هیکسویدارند. صفات آنها مطلق و  همتا یو ب رینظ یب

 کی یدر ذاتشان وجود ندارد و اخالقشان، اخالق یو مادی و انسان ینیصفات زم

از خود  روانش،یو پ منیگونه است. آنها در نبرد بزرگ با اهر بعدی و فرشته

و  یکی. آنها هر کاری که موجب راندن بدی، تاردهند ینشان م رینظ یب یقدرت

 نیبنابرا دهند؛ یباشد، برای انسان انجام م یو هست یزندگ ،یمحافظت از روشن

با  ییارویاست شخص هنگام رو یعیطب زدان،یاز ا رییتصو نیبا توجه به چن

 کوبختی)ن «کند. سیوتقد شیآنها را ستا شهیو هم دیجو ارییمشکالت، از آنها 

1141 :11) 

 یدیتجر یها و سروده ها شهیاند نیو اول مینیب یها تقدس زن را م در اسطوره

. کند یحفظ م ،بشر است ییابتدا ازیکه ن یزیرا در خارج از آن چ یبشر، که زندگ

و بخش عمده  ،سنگ قدرت مردانه است در جهان باستان قدرت زنانه هم

  .آنان بوده است دهادراه معابد به خاطر تقدس زنان بر عه رینظ ها تیفعال
 

 در جوامع کهن و بارآوری دیخدابانوها با تول رابطه

 یها   نماد ،یاز کشاورز شیپ یها دست آمده متعلق به فرهنگ به یآثار باستان در

 ها بانو زدیقدمت ا رانگیشده است که عموماً ب افتی اریاز جنس زن بس یانیخدا

 یها ها مظهر آرمان بانو و پهلوان ها بانو زدیا نیا ؛ها( در جوامع کهن است )بانو خدا

سرچشمه  یساالر دوران مادر یها از آرمان گمان یو ب هستندزنان باستان 

 .رندیگ یم
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بودند؛  هیزنان جزء کشاورزان اول رایز ؛محور بودند هم زن یکشاورز جوامع

زنان هم صاحبان دارو هستند و هم صاحبان غذا. زنان در جوامع  نیبنابرا

 (10: 1161دورانت ). دادند  یقدرت داشتند و به جامعه رزق م یکشاورز

ما  نکیاند: ا آمده، زنان با مردان برابر بوده یشیهر جا ستا اوستاکتاب  براساس»

 شیآموزگاران ک نینخست یجان و وجدان و قوه درک و روان و خرد و فروهرها

 یراست یروزیآن، مردان و زنان پاک را که سبب پ نییشنوندگان آ نیو نخست

در  توانستند یزنان م ،یهلوپ رنگستانین. براساس کتاب مییستا یاند را م بوده

انجام  ییخود به تنها ایبا مردان شرکت کنند  ینیمراسم د یو برگزار سنایسرودن 

 توانستند ی، زنان مهزاردادستان گانیمادر کتاب دهند. و براساس مطالب مندرج د

خوانده  رافنامهیارداودر کتاب  نیبه شغل وکالت و قضاوت مشغول گردند. همچن

: 1119 انی)جعفرقل «.رود یزن به شما م فیاز وظا یکی کودکانپرورش  شود یم

 (62تا11

 

 شاه -الهه مادر، مادر

ای از  جهان است. نظام اصلی اجتماعی در برهه ریمادر، مضمون مشترک اساط الهه

ها استوار بوده که هر یک صاحب سه  تاریخ باستان بر اقتدار شماری از ملکه

کرد.  تر بودند. هر ملکه مادر به اتفاق مهستان زنان فرمانروایی می طایفه یا بیش

ایزد مربوط به خود را  ای ایفهاصل و نسب و توارث از آن زنان بود و هر ط

است  « ماه»بانوی قدرتمند  ای از اقوام معتقد بودند که جهان زاده ایزد داشت. عده

پرتاب پرتو ماه، روح  ةو هم او بود که به آدمیان در هنگام زاده شدن، به واسط

 (190: 1111ساروخانی ) بخشید.

رق بانو با الهه مادر ف بغ ای بانو زدیخدا( ا-)بغ گذارند یبانو نام م او را بغ یگاه»

خرداد و سپندارمزد  تا،یآناه رانیبانوهاست. در ا مادر، مادرِ بغ یبانو زدی. اکند یم
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در رأس آنها  زدیا کی یو مادرساالر یجامعه مادرشاه لیهستند. اما به دل بانو زدیا

معتقد  یچون برخ؛ هستند فیخوار و خف اریمذکر بس انیااست. در آن زمان خد

تر  ملموس ینیزم انیپس خدا ؛مادر و آسمان پدر بود نیبودند که زم نیبه ا

 ریاند. الهه مادر در تمام اساط مؤنث بوده انیخدا نیاول ریبودند. در تمام اساط

 شتیبودن و ارتباط با مع ینیزم لیشرق و غرب وجود دارد. نقش آنها به دل

ا مهم آنه یساالر بوده است. در هزاران سال دوران مادر شتریانسان از مردها ب

مذکر  زدانیچون ا شود، یقداست الهگان کم م یساالر اما در عصر پدر ،بودند

 نیاز ب یباور دوران الهه تیو معصوم ییبای. لطف و زآورند یجنگ را با خود م

 ( 12: 1111 یوسفی) «.رود یم

 زیمطرح نبوده، همه چ تیایران باستان دوره کمون اولیه )مفهوم مالک در

( به دوره مادرشاهی یا به عبارتی است عموم قرار داشته اریمشترک و در اخت

 مادرساالری معروف گشته است. اگرچه این دوره مدت کوتاهی به طول انجامیده

 (190: 1111ساروخانی )آثار و نتایج آن در طول تاریخ باقی است. است، 

 

 بانو پهلوان

 نیبنابر ا ؛کنند یم دایصورت پهلوانان پ زدانیا یو پهلوان یحماس یها داستان در

جنگاور  زدانیزن ا ینیو زم یانسان  بانوان تجسّم حدس زد پهلوان توان یم

دالوران  یرا الگو تایآناه یپهلوان یها یژگیو زین 1یهنو امیلیباشند. و یریاساط

دانسته است  نامه دارابدخت در  روشنک/ آبان ژهیبه و م،پس از اسال رانیا اتیّادب

بود سخت با جمال و کمال که  یدختر» دخت هم روشنک/آبان (11: 1112 ی)هنو

و فرّ هوشنگ  اوخشیصورت س یبود و در هژده سالگ شیعهد خو رینظ یب

                                                           

1. William Hnvy 
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و پنجاه من  ستیو گرز دو"...ماند یم اریبه اسفند یداشت و در قوّت و دالور

 (961: 1116ی )طرسوس« ".یمودکار فر

رو  روبه یاریان و دختران بسبا زن انهیو عام یپهلوان ،یحماس اتیروا در

اند؛  دالور، شجاع و سرکش ،یو کمال ظاهر ییبارویز  نیکه در ع میشو یم

و مردان  روند یو اژدها م وید کاریو به پ رندیگ یگران برم گرز باکانه یکه ب چنان

هستند که  یپهلوان بانوان نانیدر برابر آنها را ندارند. ا یداریپا  جنگاور تاب

 ظهور آنان برشمرد: یعمده برا لیحدّاقل سه دل توان یم

)عصر  خیاز تار یکشاورز ةزنان در مرحل زیآم برتر و احترام تقدّس گاهی. پا1

 (؛یزن، مادر ساالر

 ؛یریبانوان اساط بغ یبرخ ةو پهلوانان یجنگ یها یژگیاز و یری. الگوگ2

 یبعض ةزانیآن، تفکّر زن ست یو در پ یبر نظام مردساالر نینماد  . اعتراض1

 جوامع.

 

 باستان  رانیاز زنان پر افتخار ا ییها نمونه

 ایو مرد را )مون بد(  خواندند ی( میخانه )مون پثن یباستان زن را بانو رانیدر ا

 یباستان زنان شوهردار از اجرا رانیا ینید یها . در نسخهاند دهینام یخانه م ریمد

کردار  کیجامعه ن کیخانواده و پرورش  لیتشک رایز ؛معاف بودند ینیمراسم د

 است.  شده یدر کارنامه زنان ثبت م

 یسردار نامدار ارتش شاهنشاه وبرزنیکه خواهر آر یرانی: سردار زن ا1وتابی»
 وبرزنیدر نبرد با اسکندر گجستک همراه آر یسوم بوده است. و وشیدار

راه را  یاریبخت یها او در کوه .از ارتش را بر عهده داشته است یبخش یفرمانده

                                                           

1. Euttob  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 114 اسطوره و بازتاب آن در روانشناسی زنان و... /  49تابستان ـ  14ـ ش  11س 

کشته شدند و  هنیم رراهد وتابیو هم  وبرزنیهم آر یبر اسکندر بست. ول
 گذاشتند.   یاز خود برجا دانیجاو ینام

اردوان  یدر زمان شاهنشاه رانیدولت ا یو امور مال یدار خزانه ری: وز۱آرتادخت
 ،شناس بزرگ خاور ی،روس اکونوفیاثر د ،انیاشکانبه گفته کتاب  .یچهارم اشکان

مرتکب  ییخطا نیتر  کوچک یو در اداره امور مال دیرا سامان بخش ها اتیاو مال
 . دیرونق بخش ار انیپارت ینشد و اقتصاد امپراتور

. او دختر باشد یم یالدیم 611در سال  یرانی: شاهنشاه زن ا۲دخت یآزرم
 کرد. یپادشاه ییایکشور آس نیبر چند "گشتاسب بنده"پس از  زیخسروپرو

ق.م هزاران  429بود که در سال  قباد یاو دختر ک ،یرانیدانشمند ا ی: بانو ۳نیپر
از گوشه و کنار ممالک  ندگانیآ یبرا یاوستا را به زبان پهلو یها برگ از نسخه

 نیزم رانیا خیکامل آن را نوشت و نامش در تار بار کینمود و  یگردآور ییایآر
 است. دهیثبت گرد شهیهم یبرا

ثبت شده  رانیا ـــــخیدر تار ریوز یبانو نی: نام او به عنوان نخست۴رو فرخ

 .دیرس رانیا یامپراتور یریبه مقام وز یاز طبقه عام کشور یو .است

نشست. از  رانیا یشاهنشاه کهیبر ار انیانیکه در زمان ک یرانی: پادشاه زن ا۵هالله
او  گرینام د "چهرآزاد یهما"است که  ه شد ادی یانیپادشاه ک نیاو به عنوان هفتم

  .باشد یم
  بزرگ بود. وشی: سردار بزرگ دار۶سیآرتون

 بود. زنی او سرداران از که دوم  کورش همسر ،رومندیو ن ردلی ،لی ،رد: گ۷ُایآسپاس

                                                           

1. Artadokht  2. Azarmidokht 

3.  Perrin   4. Farrokhrou 

5.
 
 Helala  6. Artonis 

7. Aspasia 
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 اریبس یها یریو دل دیدالورانه جنگ انیکه با تاز ی: از سرداران ساسان1نگان

 (120تا101: 1140ی ) عاطف «مندانه از خود نشان داد. شکوه

و قدرت و هم از نظر  یریهم به لحاظ دل یرانیبانوان ا پهلوان نینامدارتر از

 اشاره کرد: ریبه موارد ز توان یم یحضور و نقش داستان

 صریافروز دختر ق جهان و پوران دخت/ روشنک ،یطرسوس ةنام داراب در

  ؛است  یرانیبانو ا پهلوان یةما مصداق بن نیتر انینما

 دختر رستم؛  : بانوگشسپنامه گشسپ بانو در

 ه؛یگشسپ، گرد بانو د،یآفر : گردشاهنامه در

  د؛ی: دختر گورنگ و همسر جمشنامه گرشاسپ در

 دختر شاه مصر، دختر بوراسپ و زربانو دختر رستم؛ ،ی: همانامه بهمن در

 دالرام؛: فرانک و ارنامهیشهر در

 ؛یهند دیرخ دختر ک : سمنفرامرزنامه در

 : گلکامکار، دختر شاه شام؛مهنا یهما در

 : روزافزون ومردان دخت؛اریّسمک ع در

نکته واقف  نیبانوان برا پهلوان گریذکر شده وسرنوشت د یها توجه به نمونه با

 یپهلوان ةازدواج است و جنب  آنان تا هنگام یکه اوج درخشش ودالور میگرد یم

 یی. تا جاشود یم  کامال فراموش یحتّ ایرنگ  کم اریبانوان بعد از ازدواج بس نیا

نمونه،  ی. براماند یم یباق یبردار نآتش آن همه جسارت فقط خاکستر فرما که از

دختر  ،ی. هماابدی یم  انیپا ویبا ازدواج بانوگشسپ و گ نامه بانوگشسپ ةمنظوم

 ندارد.  یبهمن جلوه پهلوان  پس از آمدن به شبستان نامه بهمنشاه مصر، هم در 

 یساالر نظام مرد، پدر زرباید تیّحاکم  شناسانه، با در نظر داشتن نگاه جامعه از»

بودن زنان پهلوان و  توان یداشت زنان و دختران، م و خوار رانیدر فرهنگ ا
                                                           

1. Negan 
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هنر  اندنیمان یبر سنّت و تفکّر غالب و کوشش برا نینماد  یپرخاشخر را اعتراض

حال، پهلوان بانوان سرانجام به  نیدانست. با ا یرانیا  و توان ارزشمند زن

از همسر و...  یبردار شکست در نبرد، ازدواج وفرمان رینظ یمختلف یها وهیش

پادشاه( قرار  ایمردان )پهلوان  ةطریسلطه و س ریز دهیپوش ایطور آشکار  به

 (119: 1111)مزداپور  «.رندیگ یم
 

 یشاهنامه فردوسدر  زن

 یفردوس میحک یاز زندگ دهیومنقوالت رس شاهنامه یها نظر گرفتن داستان در با

 یو منزلت  او ارج یو برا نگرد یاحترام م ةدیبه زن به د یگفت: فردوس توان یم

 شیها داستان شتریدر ب و ستاید میصفات  نیتر یاو زن را با عال .خاص قائل است

 .دهد ینوشت را به دست او م قلم سر

ها  او در داستان تیو موقع  کامل به وضع یزن بستگ ةدربار ینظر فردوس البته »

 یشده و مظهر خوشبخت اندهیجا زن مثل فرشته، پاک و معصوم نما کیدر  ؛دارد

سان با مرد  هم  یشیو دوراند یزهوشیو ت تیو عقل و درا ییو در پارسا باشد یم

 طانیو ش ویگاه زن را با د و شود یمتصف م  نشیو به دانش و ب ردیگ یقرار م

متهم  «زن بودن» به مرد دهد او را به  یو هرگاه بخواهد دشنام خواند یم کسانی

 (12 :1111ی )بصار .«کند یم

زنانه  یها یژگیجستن از و با بهره تواند یزن م که کند یگوشزد م یفردوس

و  ابد،یفراتر از مردان ب یگاهیجا یبشتابد و حت رانیا یاریبه  شیخو

چون  یبه زانو درآورد. زنان زیپهلوانان مرد را ن نیو خردمندتر نیتوانمندتر

و  هیگرد ون،یکتا د،یگردآفر ژه،یمن ره،یرج س،یفرنگ نه،یرودابه، تهم ندخت،یس

دارند و هم  یرونیب ییبایو هم احترام را، هم ز زندیانگ یم هم عشق بر ن،یریش

 کنند، یم وندیپ یرانیکه با ا یا گانهیزنان ب ة، هم و بر خالف مردان یدرون ییبایز
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 یبیزنان به طرز عج نیاز سودابه( ا ری. )به غ برخوردارند یانسان یاز صفات عال

 . زندیآم یم یجسارت عاشقانه را با پاکدامن
 نرگسانت پر از شرم باد هیس

                   

پرآزرم باد شهیهم رخانت   

(62: 2، ج1110فردوسی )   
 

 بانوان: پهلوان بانوان و خدا مشترکات

 یها وآرزوها طلب اسطوره و حماسه را عرصه برآورده شدن آرمان کمال انسان

و  یحام افتنی یهمواره در پ ،داند یخود را م ازین ها و . او که ضعفداند یخود م

محبوب او از  یها تیمهم است که شخص شی. براگردد یم نقص یب امن و یپناه

صورت  ییبایها، ز ن جنبهیاز ا یکیمثبت در اوج کمال باشند.  یها جنبه یاریبس

بانوان عالوه بر  خدابانوان و پهلوان آنان است. یکوین رتیس نیهمچن و یظاهر

 یها برخوردارند. از لحاظ منش یریناپذ وصف ییبایهنرها، از ز یاریدارا بودن بس

به هم دارند:  هیشب یبانوان، صفات خدابانوان و پهلوان گفت عموماً دیبا زین یاخالق

 یها دانیچرا که پرورده م است؛ یآور صفت آنان صفت رزم نیتربارز و نیاول

و  نیزم یبر رو شتریآتنا ب . خدابانوباک یجنگند: جسور و گستاخ، برافروخته و ب

بانوگشسب در  نی. همچنانیجنگ حضور دارد تا درکوه المپ و خانه خدا دانیم

مبارز و  نکه مخصوص مردا یصفت شود، یم یمعرف« سوار»شاهنامه با صفت 

 :کند یبانوگشسب مفاخرت م یبه همسر ویآنچنان که گ ؛است  جنگجو
 دخترش نیبه من داد رستم گز

 دخت بانوگشسب سوار نیمه

                      

تر از افسرش یگرام یکه بود   

به من داد گردنکش نامدار   

(21و22اتیاب :1ج ،همان)  

را  آتنا دارند. یشهرت زین یمانند بافندگ یدست یدر هنرها یآور عالوه بر رزم آنان

اند. او  کرده میترس گریدر دست د یسیر دوک نخ ایدست و قدح  کیدر  یریبا ت

 ریسرسخت با تداب یجنگاور کاریدر عرصه پ اش ییهماهنگ با نقش خدابانو
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 (12: 1111یوسفی ). دیدرخش یم یدست عیصنا طهیح زمان صلح در در و یرزم

 او است: ادگاریهنر  نیوا کند یم «یسوزن نگار» بانوگشسب
 ادگاریبانو بمانده ست آن  ز

 

 که از سوزن آرند نقش و نگار 

(16: 1112 نامه بانو گشسپ)   

و چرخ  اند هآورد یرو زین یبه بافندگ ،یدر کنار کشاورززمان   زنان آن

  .استاختراعات آنان  زازین یگر کوزه

 و اناتیجر یبر رو عتاًیطب یزنان دوران باستان در هنر بافندگ یدست رهیچ نیا»

روست که خدابانوان هم  نیاست. از ا گذاشته یاثر م زین یا اسطوره یها تیشخص

موضوع  یو حت اند شده یدانسته م دست رهیچ یدر هنر بافندگ یمانند زنان باستان

( گرید یهنرها یاری)و بس یرفته است و زنان هنر خود را در بافندگ نیفراتر از ا

باستان معتقد بودند که  ونانیمثالً زنان  .اند دانسته یبخشش خدابانوان م ونیمد

خاص  ییخدابانو مومتیآنها را تحت ق شان یاز زندگ ژهیو یا مرحله ایحرفه و 

 یآتنا را م تیبود: بافندگان، حما زیکه مورد احترامشان ن ییخدابانو دهد، یقرار م

 (11: 1111 )بولن.« دندیطلب

مردان مبارزند. در  یباستان عموماً حام یها بانوان در داستان و پهلوان خدابانوان»
 سیو اول لین آشهمچو یبارها آتنا را در پشت و کنار مردان سه،یو اود ادیلیا
 زیزن ن یمنف یها تیمردان( در باره شخص یهمراه یعنیموضوع ) نی. امینیب یم

 یبرا منیاهر کیتحر یاصل املع من،یدختر و همسر اهر ی. جهکند یصدق م
هزار  سه یجیرا از گ منیاهر نیچن نیاست که ا ییاهورا یروهایآوردن به ن ورشی

من در کارزار چندان  رایپدر ما! ز زیگفت: که برخ  تبهکار ی: جهزاندیخ یساله برم
. فره دینبا یورز اِهَلَم که به سبب کردار من، زندگ و گاو زگاریدرد بر مرد پره

 نشیهمه آفر ازارم،یرا ب اهیگ ازارم،یآتش را ب ازارم،یرا بدزدم، آب را ب شانیا
 منیبرشمرد که اهر لیرا چنان به تفص ی. او آن بدکردارازارمیرا ب دهیهرمزدآفر
 (11: 1110دادگی فرنبغ)  .دیرا ببوس یجست، سر جه  فراز یجیاز آن گ افت،یآرامش 
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خانه و اجتماع  تیریدست گرفتن مد و به یآمدن دوره پدرساالر کار یرو با
همه اقتدار و   رقم خورد و از آن یو یعنوان ملک شخص توسط مردان، زن به

او  یزادن و بزرگ کردن فرزندان برا فهیمهم او، تنها وظ یها تیالفع ةقدرت وهم
 توانست یو چرا از مردان که م چون یب یآن اطاعت و فرمانبر یماند و در پ یباق

 یها باشد، از جمله نقش زیموارد فرزند ذکور او ن یپدر، برادر، همسر و در بعض
بانوان برخالف زنان دوران  شمار آمد. اما در مورد خدابانوان و پهلوان او به یقطع

در  ها تیشخص نیا یو حت دیآ یم انیبه م یسخن  باستان، کمتر از ازدواج آنان
است که هرگز  یاز خدابانوان یکی. آتنا ورزند یصورت امکان از ازدواج امتناع م

 ازدواج نکرد. 
 

 یساالر دوران زن انیپا

را باور داشته است.  «یهست یزنانگ»انسان  خ،یاز تار شیو پ خیادوار تار یتمام در

و باز  است دهید یخود را در قالب مادر خود م انسان ماقبل، اعم از زن و مرد،

زنان بر جامعه کامالً   انهیجو اقتدار یژگیو زین هی. بعد از اعصار اولاست  افتهی یم

 ةاشاره شده است. ملک زین یطلب یبرتر نیاز ا یا مشهود است. در قرآن به نمونه

 دهیگرد حیتصر یو یاست که در قرآن به امارت و حکمران یسبا از جمله زنان

 نمل( سوره) است.

دوره حکومت مادها در تاریخ ایران، دورة انتقال عصر مادرساالری به 

غ( دوران اولیة زندگی اجتماعی انسان )عصر حجر و عصر مفر .ساالری است پدر

اما پس از شروع عصر آهن و تکامل ابزار کار با است، ساالری بوده  دورة مادر

 شویم. رو می هیک تحول تاریخی نقش زن و مرد روب

دوره مادر شاهی فعالیت کشاورزی و سایر اعمال مهم اقتصادی به همت  در

همین مناسبت مردم آن روزگار برای زنان ارزش و مقام  گرفت، به زنان صورت می
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خواندند و قوام و دوام  زرگی قائل بودند و آنها را مظهر نعمت و فراوانی میب

بود   زنان سبب شده قتصادی. ارزش ا دانستند اجتماع را به وجود آنان موقوف می

که ریاست اقوام و قبایل با آنان باشد. از مختصات این دوره یکی اینکه فرزندان 

 برداری داشتند و شوهر از او فرمان شدند و فقط مادران وارد می لهیفقط در قب

از  ینمود. زن تا آن هنگام بعض و از بانوی قبیله پیروی می شد یزن م لهیوارد قب

را در زراعت به کار انداخت. و با  وانیح نیکرده بود، مرد ا یهلرا ا واناتیح

دست مرد افتاد. مرد که به هر  به ،یمنبع تازه ثروت یاهل واناتیفن پرورش ح یترق

و به کار گرفتن  شیاز خ یریگ بود، با بهره یشتریب یقدرت جسمان یصورت دار

عهده گرفت و  بهرا  یو کشاورز یدیتول یاندک کارها بارکش، اندک واناتیح

 رونیب یبود، از چنگ و  عمل حاصل شده نیزن از ا یرا که برا یاقتصاد استیس

پرداخت.  یدار از آن پس در خانه ماند و به خانه  اره بودک آورد و زن که همه

ساروخانی ). دیخانواده به او رس استیزن شد و ر نیگزیمرد جا ، بیترت نیبد

1111 :112) 

 ،ینیو محصوالت زم یاهل واناتیح لیقابل انتقال انسان از قب ییشدن دارا ادیز»

که کامالً وفادار  خواست یچه مرد از او م ؛زن کمک کرد یبردار به فرمان شتریب

خود مرد  یقیفرزندان حق برند، یم راثیو م ندیآ یم ایکه به دن یباشد تا کودکان

در خانواده شناخته  یو چون حق پدر فتر شیپا به پا پ بیترت نیباشند، مرد بد

جنس  اریبه اخت گرفت، یزن صورت م قیشد، انتقال ارث که تا آن موقع از طر

فرود آورد و خانواده  میسر تسل یدر برابر حق پدر یآمد. حق مادر مرد در

 یو اخالق یاسیو س یو قانون یدر اجتماع به منزله واحد اقتصاد ،یپدرشاه

 یخیآغاز شد. از نظر تار «یساالر مرد »ک دوره کوتاه عصر یشناخته شد و پس از 

 ( 91: 1161 )دورانت.« شود یم آغاز یدار زنان با شروع برده ینینش دوران خانه
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جنگ در  یبرخوردار باشد، استراتژ یخوب یاز قدرت بدن دیبا یجامعه شبان»

است، )نه   بوده دیآنها مف یبرا واناتیها موجود بود و زاد و ولد ح شبان انیم

بوده است و  دیکشاورزان مف یزاد و ولد برا یدر جوامع کشاورز یخودشان(. ول

وجود دارد. در  نیزم وزن  نیرابطه ب کیمثل زن بارور است، پس  نیزم

را آوردم،  یمن حرفه نجار" د،یآ یم زن بوجود  لهیبه وس زیابزار ن هیاول یها تمدن

ابزار،  نی، با ا"را آوردم دنیرا آوردم و ... من هنر عشق ورز یمن درودگر

 یو دوران نزول زنان از زمان مینیب یقدرت زنانه را م نجایشهرها، شهر شدند. تا ا

و به شبان اجازه  خورد یکه شکست م مینیب یرا م یبرزگر که شود یآغاز م

و بعد  شود یم روزیکه شبان پ دهد یرخ م یو جنگ دیایاو ب یها نیبه زم دهد یم

ی جی)اله.« دیآ یم دیها به جوامع بود که دوران نزول قدرت زنانه پد از ورود شبان

 (ی: سخنران1114

 دیکوش یساالر م مرد یارزش یارهایبا بافت و مع یفرهنگ سام انیم نیا در

کار را  نیبانوان بکاهد و ا تقدس و نفوذ خدا زانیگام از م به گام یکم و با روش کم

بانوان  خدا هکه در آن چهر ییها با سرودن افسانه یکیبه دو صورت انجام داد: 

در  یگرینامه و د سوگ ،یعنی داد؛ ینشان م عاطفه یو ب رحم یرا ب یسرآمد سومر

را با دستبرد به  کار نیحماسه؛ که ا یعنی ،یو مردم یمذهب ریغ اتیادب ةنیزم

که فکر  یا از متون کهن و دگرگون کردن آن به شکل دلخواه به گونه ییها بخش

انجام  ،دیگردان یبا خدابانوان و معابد آنها م تیضد یمردم را در سمت و سو

  .داد می

در  یدر متون عبر یو گسترش تفکر مردساالر یسام ،یبابل اتینفوذ ادب با»

و با  یمیبه یمایزنان را در س گرید لیشرق زاگرس تا سواحل ن یها نیسرزم

. زنان در دوران مینیب ینم ،میشاهد بود یسومر یها که در افسانه یقدرت و خرد

کسب دانش و حضور در  زاز آن روزگار، ا بنابر متون بجا مانده ها یبابل ةسلط
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 یالزم را برا ییقدرت و توانا زیخود ن گریبازماندند، و د یعموم یها مدرسه

به مرکز گردآمدن  انیخدا بانو یها پرستشگاه یمعابد نداشتند. و به گمان یسرپرست

مخارج  معابد  نیامکان هست که کاهنان ا نیزنان خودفروش دگرگون شد و ا

 زین یبابل نشیآفر ة. افسانآوردند یزنان درم یروشف خود را از راه تن یزندگ

 یمایهدفش واژگونه نشان دادن س شتار،یو سقوط ا لگمشیگ ةنام همانند پهلوان

 ( 16: 1111 کاری و جی)اله« بار از آنان است. بتیو مص دینقش پل ریزنان و تصو

 

 یمنف یها کارکرد

 منانیاهر ای زدانیو ضد ا  زدانیبه دو گروه ا زدانیا ، یرانیهند و ا ةدور انیپا در

 .شوند یم یها خدا تلق و اهوره یمنیاهر یروهاین ای ویدئوها، د ؛شوند یم لیتبد

که  وهایبر عهده د ی، شر و ناخشنودیسر رهیو خ ینقش منف زدانیجهان ا در

 یرانیا ریاز آنها در اساط ییها زن بدنهاد هستند، گذاشته شده که به نمونه زدانیا

 (4: بندشتی بهشتی)ارداست.   اشاره شده ریدر ز

 مردان است.  بندهیکه اغواگر و فر منیزن اهر ایدختر  :یجه ای جِه

. در است  رفته یزنانه به شمار م یاز زن و نماد اغواگر یمنف یا چهره :۱یپر

 جادوگر است.  ای ریشر یپر ک،یپر یپهلو

 یها زن است و به دارنده دست ویاست. د یخواب مفرط و تنبل وی: د۲بوشاسب

 دراز موصوف است.

 انی)جعفرقل است. دهیگند زیاست که نماد الشه و مردار و هر چ یزن وی: د۳نسو

1119 :62) 

                                                           

1.  Pari  2. Boshasb 

3. Nasow 
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 گرید ،افتادن قبضه قدرت در دستان مردان و یورود به دوره پدرساالر با

را گرفتند و  زدبانوانیا یجا انیخدا مرد .نداشت یرنگ بانوان زدیاطاعت از ا

و  هودی نیمثل د« تک خدا»رانده شدند. و با ظهور مذاهب  هیبه حاش زدبانوانیا

 دِیبندهشن د درگرفت تا بدان جا که  یشتریروند شدت ب نیزردشت، ا نید

گفت  دیکه زن را آفر یهرمزد هنگام: »شود یم انیب نیچن نیهرمزد نسبت به زن ا

 را تو من از ...است یاز جه ارهیکه تو را سرده پت یدرحال دمیآفر زیکه تو را ن

. یازاریکه هرمزدم ب زی( مرا ننیمرد از تو زاده شود؛ )با وجود ا رایز ؛است یاری

 « دمیآفر یکه مرد را از او کنم، آنگاه هرگز تو را نم افتمی یرا م یاما اگر مخلوقک
 (11: 1110دادگی  فرنبغ)

 ،یریاساط یها است که زنان در داستان یدوره پدرساالر نیواقع از هم در

 یها و نقش شوند یم یکننده منف رانیو یکارکردها یمثبت، دارا یها درکنار نقش

 ایمثبت )که  یها در کنار کارکردها و در حماسه یخیدر دوره تار شانیا یمنف

  .ابدی یم اومدرساندن به مردان( ت یاری ایزادن فرزند پسر است و 

در  ینقاط جهان، در کنار و حت گریبه مانند د  ران،یا یها زن در حماسه وجود

مادر  ای یا حماسه یها داستان زن در گر،ی. به عبارت دردیگ یمردان شکل م هیسا

که در  افتی توان یم یدخترش و موارد اندک ایهمسر او و  ایقهرمان است 

 دید نی. که البته ااشدها توجه شده ب نقش نیزن جدا از ا تیحماسه، به شخص

 یسرسپردگ ایکنند  میاو را ترس یمنف تیکه بخواهند شخص دیآ یوجود م هب یزمان

و خائن  وفا یب یرزمجو، زن هیاست که گرد گونه نینشان دهند. بد را اطاعت او و

. از دیدرآ زیپرو تا به عقد خسرو کشد یکه شوهر خود را م دیآ یاز آب درم

و  ستین یخبر شود، یرو م هکه با سهراب روب یزمانهم، قبل و بعد از  دیگردآفر

پس از شکست، از حربه زنانه  رد،یگ یهم که در مقابل سهراب قرارم یآن زمان

نقش  زی. بانوگشسب پهلوان ندهد یم بیرا فر سهرابو  کند یخود استفاده م
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هور حکم پدرش رستم مق تیبرادرش فرامرز را دارد و در نها یهمراه و حام

 (10-11: 1111)مزداپور  ازدواج کند. وید ناخواسته با گیاست و با

 

 زیآرتم رالیآدم

 یو تنها بانو نیراست گفتار بزرگ است. او نخست یدر لغت به معن ـزیآرتم

و متانت  یو برجستگ ییبایاو را در ز ونانی سانینو خی. تاراستجهان  اساالریدر

است  یرانیا انوردیزن در نینخست 1زی. آرتماند دهیسرآمد همه زنان آن روزگار نام

 ارشاهیخشا یخود را از سو یاساالریفرمان در شیسال پ 2910که درحدود 

 کرد.  افتیدر یهخامنش

غالباً مورد  یجنگ یبود و در شوراها ارشایمورد احترام خشا شهیهم زیآرتم

 الدیاز م شیپ 910سال  در زیآرتم نی. همچنگرفت یقرار م رانیمشورت پادشاه ا

شرکت داشت و  ،درگرفت ونانیو  رانیا ییایدر یروین نیکه ب 2نیدر جنگ ساالم

رو شد. او  هدوست و آشنا روب شیستااز خود نشان داد و با  یاریبس یها یدالور

 ییایدر یرویاز ن یمانند توانست بخش کم یباک یو ب یریبا دل ن،یدر جنگ ساالم

فرمان  افتیبه افتخار در لیدل نینجات دهد و به هم یرا از خطر نابود رانیا

 . دیرس ارشاهیخشا دستاز  یاساالریدر

به او  کانشیاز نزد یکی د،یهنگامه جنگ د انیرا در م زیآرتم یشاه کشت یوقت

و آن را بقعر  کند یدشمن م یحمله بکشت نیاست که چن زیآرتم نیگفت شاها ا

 انشیکار از دست اوست. اطراف نیواقعاً ا دیپرس رتی. شاه با حفرستد یم ایدر

 .«دندیمردان جنگ مانندمردان مانند زنان و زنان »کردند. شاه گفت:  قیتصد

                                                           

1. Artemis  2. Salamine 
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شد،  یمرد جوان ةفتیش یوار وانهیطور د به زیکه آرتم ندیگو یمورد مرگ او م در

 زی. آرتمکرد ریبلکه او را تحقجوان مزبور نه تنها به عشق او توجه ننمود،  یول

نمودند و باالخره  دیعشق او را تشد انیچشمان او را از حدقه در آورد بعد خدا

بود خود را  ایدر انیکه در م 1صخره لوکاد یالاز با ییگو بیغ حتیبنا بر نص

 پرتاب نمود و هالک شد. نییپا به

 ران،یا ییایدر یروی( نیدی)دهه چهل خورش یالدیدهه شصت م یها در سال

 "زیآرتم"کرد و او  یگذار زن نام کیرا به نام  یشکن بزرگ بار ناو نینخست یبرا

 یرویفرمانده ن )  ییفرج اهلل رسا اساالریدر"در دوران خدمت  زیشکن آرتم بود. ناو

فارس  جیخل یها آب یبر رو ها ل( به آب انداخته شد و سا1114در سال ییایدر

 (121تا  111: 1140ی )عاطف بود. رانیپاسدار سواحل ا

 

 سیرامیسم

 هیهد» یاست که معن "آمات-سَمّور" ینام آکاد شده یونانیشکل  سیرامیسم نام

بابل باستان بود. ملکه  یو ملکه جنگجو یرانیدخت ا شاه کی. او دهد یم «ایدر

سزار  وسیهم دوره ژول نگار خی)تار لیسیس دو ودوریبر حسب گفته د سیرامیسم

 دهیو به عق الدیاز م قبلجهان( در حدود دوهزار سال  خیکتاب تار سندهیو نو

است،   است. آن طور که در افسانه آمده ستهیز یم الدیسال قبل از م 100هردوت 

 یپر بتیالهه در ه کی "درکتو"اند. مادر او زاده بوده بینج سیرامیسم نیوالد

او را رها کرده  سیرامیاست. درکتو پس از تولد سم  و پدرش انسان بوده ییایدر

. اند کرده یم هیکبوترها تغذ راکوچک  سیرامی. سمکند یا غرق میو خود را در در

: 1140نژاد  )صداقت .برد یو با خود به قصر م ابدی یچوپان دربار او را م "ماسیس"
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در  یدولت آسور تختی)پا نواین یاز اهال یهمسر افسر سیرامیابتدا سم (11و19

را در  سیرامیسم زبورنام اومنس شد، که حاکم م به هیحاکم سور ایکنار دجله( 

او را در جنگ شرکت داد و در هنگام  همراه برد و انیبه باکتر یهنگام لشکر کش

آن چنان از خود  سیرامی( سممیقد رانیا یمنطقه شمال شرق 1)باکتر تصرف

لت مورد ع نیو به هم دیگرد ریتسخ ینشان داد که باکتر بزود اقتیشجاعت و ل

با  ،یاز مجبور کردن اومنس به خودکش ستوجه پادشاه قرار گرفت وپادشاه پ

 .شوند یم اسینیبه نام ن یها صاحب پسر . آنکند یازدواج م سیرامیسم
 (100تا 41: 1140نژاد  )صداقت

و  شود یم یبه شدت زخم ریت کیبا اصابت  نوسین ا،یهنگام فتح آس در

سپاه  یو فرمانده آورد یلباس داده خود را به شکل پسرش در م رییتغ سیرامیسم

او به عنوان ملکه بر تخت  نوس،ی. پس از مرگ نردیگ یرا به عهده م نوسین

حکومت نمود و  نه. او مقتدراکند یرا فتح م ایاز آس یشتریو مناطق ب ندینش یم

 یرا بازساز شهر بابل نیخود اضافه کرد و همچن یرا به قلمرو امپراتور یوپیات

 حفاظت از شهر صادر کرد. یرا برا یبلند آجر وارید کینمود و دستور ساخت 

 ،اش گرفته بود که در سال نو نمرود به افتخار خانواده ییها از جشن یکی در

دستور داد  سیرامیمواد روانگردان استفاده کرده بود و سم یادینمرود از مقدار ز

بکنند و سپس گوشت او را در جشن کباب کردند و  یتا نمرود را زنده زنده قربان

. شود یم لیبعل تبد ای دیخورش یپس از مرگ نمرود به خدا سیرامیخوردند. سم

ها  و در مشعل نیزم یبعل بصورت آتش بر رو یکه خدا کرد یاو همواره ادعا م

 (1140فخاری )وجود دارد. 

اما آنجا شکست خورد و  افت،یرود سند ادامه  یکیتا نزد سیرامیسم فتوحات»

که داشت نتوانست شکست خود را تحمل کند و سپس  یادیبه علت غرور ز
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سال سلطنت از  92بعد از سیرامیسپرد. سم انسینیحکومت را به دست پسرش ن

پرواز کرد.  اه در آمد و به آسمان یبه شکل کبوتر یشد و بنا به قول دیناپد ایدن

پسرش  اینقل شده است که ممکن است او  یگرید یها  افسانه زیدرباره مرگ او ن

 یبه معن یدر زبان آسور semiramisتوسط زرتشت کشته شده باشند. کلمه 

 (102و101: 1140ی )عاطف« کبوتر است

به  یبندیو پا یو هوس اقتدارطلب یفرد یبه رغم داشتن آرزوها سیرامیسم

 تیدر حال رشد حاکم ستمیدر برابر س زیانگ غم انیاز پا ییاصول، قادر به رها

گرفتن  شیپ به در لیما ها    یرفع تمام ناحق یو برا دیطلب )مردساالرانه( نگرد

و خلق،  هنیبه م سیرامیسم یوفادار نیطلبانه نبوده است. همچن صلح یها روش

و  نیتر  او را به صورت قابل قبول اش، یو جنگاور یهوش و ذکاوت عمل زیو ن

 یاز سو را،یزادگاهش، پالم بیملکه درآورد. پس از تخر نیتر  یداشتن دوست

بار، و  پوچ اسارت یمندانه را بر زندگ شرافت یروم، مرگ یدار برده یامپراتور

 یاز سو یریگ موضع نی. ادهد یم حیو خلق را ترج هنیم یب یعنوان فرد بودن به

واقع سمبل در  سیرامی. سمشود یم دهیبا ارزش و بامفهوم د اریمردمان منطقه بس

پس از مرگ  زین سیرامیروح سم ندیو خاک است. گو تیزن به انسان یوفادار

 نی)رامشد.  دیگشته و به دوزخ تبع ریاس ینب مانیگشته اما توسط سل انیجزو خدا

 (1140ی فخار
 

 جهینت

نهفته است که  یدر وجود او قهرمان .زنی قهرمان اصلی زندگی خویش است هر

از بدو تولد تا مرگ  یبه عبارت ،یدر طول سفر زندگو ست ا او یهمان رهبر درون

 ها بتیمص شک یخاص خود ب یزندگ ریدر مس ی. هر زنکند یم یاو را همراه

خود آگاه  یها تیدو به محدو برد یرنج م دیضعف و ترد ،ییاز درد تنها کشد، یم
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شکل  تشیبرد، شخص یپ زین یزندگ یبه معنا ریمس نیدر ا دی. اما شاشود یم

 . ابدیدست  ییعشق و شکوه را تجربه کند و به معرفت و دانا رد،یگ

که رفتار و عواطف زنان را شکل  اند ئینیروهای مقتدر و نامر «بانوان خدا»

های  ها، علت اصلی تفاوت نمونه نیروهای مقتدر درون، یا کهن نیدهند. ا می

زنان و  یشناس روانبولن در اثر خود به نام  ادونیشخصیتی میان زنانند. ش
زنان  یدر روانشناس یدو بعد ودوگانه  ینشیکه ب  باور است نی، بر االگوها کهن

برخوردار است  "داده بانو خدا" ییها از موهبت یاصل هر زن نیست. بر ااموجود 

هست  زین ییکمبودها انیم نیاما درا، آن باشد یرایها را بشناسد و پذ آن دیکه با

با  تواند ی. هر زن مشوند یم انیدر زن نما گرید یالگوها نکه یکه با فعال ساز

دهد و از وجود  صیها را تشخ درون را بشنود، آن یحساس صداها یگوش

 مسلط آگاه شود. ییخدابانو

 یروهاین افتیبا در نیچن خود و هم فعال ریفعال وغ یروهاین یزن با بازشناس

 یآن را ماورا ونگی یکه روان شناس ابدی یدست م یبه ساحت شیناآخودآگاه خو

همزمان ظاهر  عیوقا قیخودآگاه از طر یماورا نی. اکند یم یگذار خودآگاه نام

 انیاست که م  یدار معنا یدادهایتصادفات و رو ،یمانهمز نی. منظور از اشود  یم

 .دهد یرخ م یو روان یدرون حاالتو  یرونیب یدادهایرو

بشر کمال طلب  یها و آرزوها و حماسه، عرصه برآورده شدن آرمان اسطوره

حضور از زنان جنگجو و  نیتر و پر آوازه نیجهان شاهد ماندگارتر خیاست. تار

ها.  خاک، فرهنگ و انسان یسخت برا یدر نبردها یحضور ؛بوده است یحماس

خدابانوان و . لندها در اوج کما جنبه یاریباستان، از بس یها داستان یها تیشخص

هنرها، از  یاریعالوه بر دارا بودن بس نیستند و یمستثن مسأله نیبانوان از ا پهلوان

 برخوردارند.  یریناپذ                                                                                                                                                                                     وصف ییبایز
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زنان دوران باستان  یها بانوان مظهر آرمان خدابانوان و پهلوان میگفت نیاز ا شیپ

 رد،یگ یسرچشمه م یها که از دوران مادرساالر آرمان نیاز ا یکی گمان یاند. ب بوده

کمتر از ازدواج  نیاستقالل از وجود مرد بوده است؛ بنابرا یخواست زنان برا

در صورت امکان از ازدواج  ها تین شخصیا یو حت دیآ یم انیبه م یسخن آنان

 .کردند یامتناع م

خانه و اجتماع توسط مرد، زن به  تیریآن، مد یو در پ یپدرساالر  دوره از

او،  نیشیمهم پ یها تیهمه فعال انیرقم خورد و از م یو یعنوان ملک شخص

چون و  یب  ماند و متابعت یاو باق یزادن و بزرگ کردن فرزندان برا فهیتنها وظ

 . دشمار آم او به یقطع یها از جمله نقش زیچرا از همسر ن

اما او ؛ داد یفرار ایکشت و  ایرا  اش یرانیرایهمه خواستگاران غ بانوگشسب

و  کنند یمجبور بود ازدواج کند. چون رستم و کاووس شاه در ماجرا دخالت م

 شود، یداده م بیازدواج با بانو ترت یبرا یرانیپهلوانان ا نیکه ب یا مسابقه یط

 . دیآ یرا برده است، درم مسابقهکه  ویگ یبه همسر زهیبانوگشسب به عنوان جا

 یسرخورده عشق جوان یوقت یدالور با تمام شجاعت و زیآرتم نیهمچن

 .دکن یکوه پرتاب م نییپا بهآورد و خود را  میچشمان او را از حدقه در شود، یم

را به قلمرو  یوپیکه مقتدرانه حکومت نمود و ات است یزن س،یرامیسم

نمود و دستور  یشهر بابل را بازساز نیخود اضافه کرد و همچن یامپراتور

پهلوان  . اوحفاظت از شهر را صادر کرد یبرا یبلند آجر وارید کیساخت 

و  یفرد یبانو مبدل شد؛ به رغم دور بودنش از آرزوها زدیبود که به ا ییبانو

در برابر  زیانگ غم انیاز پا ییبه اصول، قادر به رها یبندیو پا یهوس اقتدارطلب

. او قادر به تحمل نبوده، و دیطلب )مردساالرانه( نگرد تیدر حال رشد حاکم نظام

خودباور، آگاه  تیشد. شخص یبه نابود کردن خود راض ها    یرفع تمام ناحق یبرا

 اش، یو جنگاور یهوش و ذکاوت عمل زیو ن لق،و خ هنیو وفادار به م لیو اص
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ملکه درآورد. پس از  نیتر  یداشتن و دوست نیتر  او را به صورت قابل قبول

شرافتمندانه  یروم، مرگ یدار برده یامپراتور یاز سو را،یزادگاهش، پالم بیتخر

 حیو خلق ترج هنیم یب یعنوان فرد هودن ببار، و ب پوچ اسارت یرا بر زندگ

 . دهد یم

 یزندگ گرانیو به خاطر د گرانید یکه همواره برا یزنان یتیو نارضا یپوچ

که فقط  تیمشکل هو ییاز سو در آنان است. یافسردگ أباعث و منش کنند، یم

 نیا یبوده، عامل اصل تیرشد شخص ةآنان مانده بازدارند یبرا شیپوچ

 شود یم کوبسر شود، یگرفته م دهیناد یوقت گرید یو از طرف .است یناخشنود

 .سوزاند یوم سوزد یم کند، یم رانی. وکند یم انیطغ شود یم لهیفقط وس ایو
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آب در  زدانیا سهیمقا» .1141. تامه یووت فوونگ ،یگدلیبزرگ ب دیسع ناصر، کوبخت،ین

دانشگاه آزاد واحد  ،یشناخت و اسطوره یعرفان اتیفصلنامه ادب ،«تنامیو و رانیا یها اسطوره

 .11ص .24ش .سال هشتم تهران جنوب.
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سال  .و فلسفه اتیّکتاب ماه ادبمنفرد،  ةافسان ة، ترجم«واسکندر تایآناه. »1112 .امیلیو ،یهنو

 .14تا10ص .4ش .ششم

 .11و12ص .خیانجمن زنان پژوهشگر تار ،«رانیا ریزن در اساط» .1111 .تایآز ،یوسفی
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